الخفية في المنطقة المظلمة
انية :الحرب
ّ
السيبر ّ
د .روال حطيط



المقدمة
ّ
الرقمية التي تجّلت في انتشار شبكة اإلنترنت ،زاد اعتماد الدول
منذ بدء ثورة المعلومات
ّ
تقنيات دمج الصوت
والمجموعات واألفراد عليها .وهذه الثورة لم يقتصر مداها على االستفادة من ّ

محددين ،بل باتت بحكم انفتاحها ومرونة
والصورة ،ولم تعد مجرد أداة اتصال وتواصل بين طرفين ّ
المدونات ،ال بل الحروب
اإلبحار داخلها« ،وس ً
البوابات والمواقع و ّ
طا» تعتمل في «فضائه» ّ

اختصار
ًا
معدة ألغراض عسكرّية أو تطويرها ،تُعرف
جراء استحداث برامج
إلكترونية ّ
ّ
ّ
اإللكترونيةّ ،
1
الظل ،من خالل
خفية تقاد في
بالسايبر ( . )cyberوترسم مالمح الحروب في القرن القادم حروب ّ
ّ
وكأنه فيلم خيال
غيرت الواقع وفرضت سيطرة
عالمية من نوع جديد ،إذ يبدو األمر ّ
ّ
شاشة حاسوبّ ،
ممكنا بشكل يصعب
علمي أبدعت هوليوود في إخراجه؛ ولكن نحن في القرن الـ ،21وقد أصبح األمر
ً
ّ
أما الفضاء فهو قائم
ًا
تصديقه ،فلم يعد األمر
مقتصر على األفالم بل صار حقيقة والسالح معلومةّ ،
جنودا غير مر ّئيين،
قوة جديدة فاقت بهدوئها الحرب الباردة ،وأدخلت للساحة
ً
على التكنولوجيا؛ ّإنها ّ
اتيجية في اتجاه التصعيد مع قوى أخرى معادية نشطة في ساحة الحرب
وهذا يستلزم تغيير االستر ّ

انية ،أو ما ُعرف بحرب األصفار واآلحاد التي تحاربت عليها منذ أكثر من عشرة أعوام فرق من
السيبر ّ
2
يشكل
الخاصة للدول الكبرى ومجموعات من قراصنة المعلومات
القوات
المجندين حسب اللزوم ،ما ّ
ّ
ّ
ّ
 باحثة لبنانة.

 -1هناك عدد من الترجمات العر ّبية لمصطلح Cyber ،منها :المعلومـاتي ،واالفت ارضـي ،والسـيبراني ،والرقمـي؛ غيـر ّأنـه
في هذا البحث تم استخدام لفظ “سيبراني” بوصفه الترجمة األقرب إلى الكلمة اإلنجليزية
2
كل من هو عبقري خبير في الحواسيب
الهاكرز :لقب ُيطلق على ّواألنونيموس :هي مجموعة قليلة تعمل في مجال االختراق البرمجي؛ ومع بداية عام 2008م أصبحت جماعات

األنونيموس ُمتعلقة بشكل متزايد بالعمل الجماعي العالمي لالختراق.
الكراكرز :هم أناس يخترقون الحواسيب الشخصي وغيرها من حواسيب الشركات ..إلخ ،ومن أسباب االقتحام :أسباب
مادية كسرقة نقود من بنك ،أو سرقة أموال من حساب شخص ما وتحويله الى حساب المخترق ،أو للهواية ،أو إلبراز

عما يترتب عليها من
وباألخص في تحديد طبيعتها أو عناصرها،
التحديات الراهنة،
أهم
ً
ّ
ّ
فضال ّ
أحد ّ
كل األجيال السابقة من
تبعاتّ ،
سيما ّأنها حرب المستقبل؛ وهي من أخطر الحروب التي تختلف عن ّ

الحروب كونها مجهولة من حيث جهة الهجمة أو هدفها .كما وتفاجأ بها الدولة المستهدفة بعد حدوثها.

صنف ضمن وسائل القتال
انية؟ كيف نشأت؟ ومن ّ
يشغلها؟ هل يمكن أن تُ ّ
فما هي الحروب السيبر ّ
القوة والصراع في عالمنا الحديث؟ وماذا
انية على
أي تغيير أحدثته الهجمات السيبر ّ
وطرقها؟ ّ
مفهومي ّ
َ
ائيل» من جهة وإيران من جهة
عن حدود المواجهات األبرز بين الواليات المتحدة األمريكية و«إسر ّ
اتيجيات
اتيجيات الدول لحماية أمنها في عصر الفضاء السيبراني؟ وهل االستر ّ
ثانية؟ وما هي استر ّ

إشكاليات كثيرة تُطرح ،سوف نحاول في هذا البحث
انية؟
ّ
الكالسيكية كافية لمواجهة الهجمات السيبر ّ
ّ
مقاربة أهمها.

انية إلى توعية الناس لخطورة هذه الحرب،
فهذا البحث يهدف في مقاربة موضوع الحرب السيبر ّ
ظل تنامي استخدام
وضرورة االستعداد و ّ
التصدي لها .واألمر يبدأ من الفرد وليس فقط من الدولة ،في ّ

األفراد الالمتناهي لتكنولوجيا المعلومات واالتّصاالت واالعتماد عليها بشكل أساسي ،ما يستوجب تنمية
تقدمها المتعثر ،ال تستطيع
قدرات المواطنين وبناءها في هذا الشأن،
وخاصة ّأنها ،بحكم مستوى ّ
ّ
التطور السريع في وسائل التكنولوجيا الحديثة واالتصاالت؛ لذلك فهي تعاني سل ّبياتها فقط .من
مواكبة
ّ
العامة ،ومن ثم اإلجابة عن تساؤالت البحث ،لكي
بدءا بالتعريفات
ّ
هنا ال ّبد من مقاربة الموضوع ً
القراء.
يكون الموضوع في متناول شريحة كبيرة من ّ

اصطالحا)
انية (لغة و
ً
ّأوًال :السيبر ّ
ـطالحا فـي ضـوء المعـاجم
من أجل الوقوف على مفهوم السيبر ّ
انية ،سنبحث في نطـاق تعريفهـا لغـ َة واص ً
المختصون في القانون الدولي العام ،وخبراء تكنولوجيا المعلومات.
اللغوية ،وما أدرجه
ّ
ّ
ّ
أ -في اللغة

القدرات والتفاخ ،مثل طالب الجامعات الذين يدرسون البرمجة ويخترقون حواسيب بعضهم للتفاخر بالقدرة على االختراق

تحركه أنت
 .والكراكرز درجات ،فمنهم الخبير :وهو يستطيع أن يتحكم بالجهاز بالكامل ويمكنه تحريك الماوس دون أن ّ
خطر من الخبير ،ألنه غير مجيد
ًا
تخصك؛ والمبتدئ :وهو أكثر
ويستطيع أن يمحو كل مجّلداتك أو أي أشياء
ّ
لالختراق ،وال يعرف ما يفعل ،ويمكن أن يمحو أو يحدث مشاكل في نظام التشغيل الخاص بك ال يمكن إصالحها

بسرعة.

1

يونانيــة األصــل ،وترجــع إلــى مصــطلح « »kybernetesالــذي ورد بدايــة فــي
كلمــة ســايبر)(Cyber
ّ
التحكم عن بعد.3
مؤّلفات الخيال العلمي ،ويعني القيادة أو
ّ
ّ
انية في قاموس (المورد) هي علم الضبط  ،ومصـدرها ) ،4(Cyberneticsوهـو مصـدر يتطـابق
والسيبر ّ
انية ،أي ضبط األشياء عن ُبعد والسيطرة عليها.
مع مفهوم الهجمات السيبر ّ

انية هــو عــالم الرياضـ ّـيات نووورترت ورنوور (،)Norbert wiener
إن ّأول مــن اســتخدم مصــطلح الســيبر ّ
وذلك في العام  ،١٩٤٨في أثناء دراسته موضوع القيـادة والسـيطرة واالتصـال فـي عـالم الحيـوان ،فض ًـال
عن حقل الهندسة الميكانيكية.5

ثمــة تحــديا يواجهونــه فــي اختيــار مصــطلح مقــارب
وبــالرجوع إلــى
المختصــين فــي اللغــة العر ّبيــة ،نجــد ّ
أن ّ
ّ
أن
لمصـطلح ) (Cyberفـي اللغـة اإلنجليزيــة ،لعـدم وجـود مصــطلح منـاظر لـه فــي اللغـة العر ّبيـة .بيــد ّ

انية كانت ترجمة صائبة ،إذ تُ ِ
رجم
الترجمة العربية لعنوان
اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة السيبر ّ
ّ
اإللكترونية).6
(االتفاقية المتعّلقة بالجريمة
العنوان ) (Cybercrime on Convenإلى اللغة العر ّبية:
ّ
ّ

انية بــالقول« :هجــوم عبــر الفضــاء
فيمــا عـ ّـرف قــاموس مص ـطلحات األمــن المعلومـ
ـاتي مصــطلح الســيبر ّ
ّ
إلكترونيـا ،لتعطيلهـا أو تـدميرها أو
إلكترونيـة أو بنـى محميـة
اإللكتروني يهدف إلى السيطرة علـى مواقـع
ّ
ّ
ّ
7
اإلضرار بها» .
انية» الذي اسـتخدمه نـوربرت وينـر فـي كتابـه الـذي ذكرنـاه
أما سبب اعتماد هذا البحث «
مصطلح السيبر ّ
َ
ّ
ألن الوثـائق
سابقا ) ، (Cyberneticفهو لعدم وجود مصطلح متفق عليه في اللغـة العر ّبيـة مـن جهـة ،و ّ
انية» ذاته من جهة أخرى.8
الصادرة عن األمم المتحدة باللغة العر ّبية استخدمت مصطلح «السيبر ّ

- Julia Cresswell, "Oxford Dictionary of word Origins: Cybernetics", Oxford Reference

3

Online, Oxford University Press, 2010.
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-منير البعلبكي "،المورد :قاموس إنكليزي –عربي" ،دار العلم للماليين ،بيروت 2004 ،ص 234

-Norbert Wiener, "Cybernetic or control communication in the animal and the machine,

5

M.I.T, Press, Second Edition, Cambridge, Massachusetts, 1948.

اإللكترونية" ،مجموعة المعاهدات األوروبية رقم ،185
 - 6مجلس أوروبا "،اتفاقية مجلس أوروبا المتعلق بالجريمة
ّ
بودابست عام .2001

-Richard Kissel, “Glassory of Key Information Security Terms", National Institute of

7

Standards and technology, U.S Department of Commerce ", Revision, 2, May, 2013, p.57
ُ - 8ينظر على سبيل المثال :مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" :تقرير الخبراء المعني بإجراء دراسة
شاملة عن الجريمة السيبرانية ،دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة السيبرانية والتدابير التي تتخذها الدول األعضاء
فيينا عام  ، 2013الوثيقة: UNODC/CCPCJ/EG.4/2013/2
والمجتمع الدولي والقطاع الخاص للتصدي لها" ّ ،
2

اصطالحا
ب-
ً

انية )، (Cyber Attack
تبرز ّ
عدة مصطلحات حول موضوع البحث؛ فنجـد مصـطلح الهجمـات السـيبر ّ
تبنـى مصـطلح الفضـاء السـيبراني ، (Cyber Space) 9باالسـتناد إلـى المحـيط الـذي تجـري
ومنهم من ّ
ّ
إلكترونيـا
تتبـع المعلومـات التـي تعمـل
انية الناشئة عن أداء أنظمة
فيه
ّ
مهمتهـا ّ
ّ
العمليات السيبر ّ
ّ
إلكترونيـة ّ
إلكتروني ــة أخ ــرى
وجمعه ــا وتحليله ــا ،وم ــن ث ـ ّـم اتخ ــاذ إجـ ـراءات مح ـ ّـددة لمهاجمته ــا ع ــن طري ــق أنظم ــة
ّ
10
انية ) (Cyber Warfareباالسـتناد
مخصصة لهذا الغرض ّ .
وتبنى آخرون مصطلح الحـرب السـيبر ّ
ّ
منهاجـا لتحقيـق أهـداف علـى الصـعيد األمنـي أو العسـكر ّي تجـاه
أمنيـة أو عسـكرّية تضـع
إلى أيديولوجيا ّ
ً
ّ
11
انية» كونهــا أقــرب إلــى
(العــدو المفتــرض)  .وفــي هــذا البحــث ســوف نعتمــد مصــطلح «الهجمــات الســيبر ّ

انية – وهـو أشـهر تعريـف لهـا-
الواقع الحالي المعاش علـى مسـتوى الـدول؛ فالمقصـود بالهجمـات السـيبر ّ
ظم ومـدروس
« ّأنها األفعال الصادرة من أجهزة الحاسوب وشبكات المعلومات التابعة لدولة مـا بشـكل مـن ّ
التجســس ، Espionage12أو التخريــب
علـى أجهـزة حاســوب وشـبكات معلومـات لدولــة أخـرى ،بغـرض
ّ
 ،13 Sabotageأو التوجيه.»14

 - 9يخلط البعض بين الفضاء اإللكتروني واإلنترنت ،في حين أن االنترنت هو الوسيط الذى تقوم من خالله بتلبية
ّ
جميع أغراضك المتعددة ،ما بين شراء الكتب من موقع أمازون ومتابعة بعض األفالم وغيرها ...والعديد من الخدمات

المقدمة من شركة مايكروسوفت متاحة على اإلنترنت ،والبرامج المختلفة والخدمات متاحة على اإلنترنت أيضاً؛ ولكن
ّ
اء؛ وأصبح الفضاء اإللكتروني
الفضاء
اإللكتروني أبعد من ذلك ،على الرغم ّ
أن ُبنيته أساسها اإلنترنت ،ولكنه أكثر ثر ً
ّ
ّ
مجتمعا يتفاعل فيه المواطنين عن طريق الشبكات ،وال يوجد خط فاصل بين الفضاء اإللكتروني واإلنترنت ،ولكن معيار
ً
ّ
ظم للفضاء اإللكتروني  ،ترجمة :
التفرقة ،يكون بحكم الخبرة والتعامالت والفئة العمرية  .لورنس لسيج  ،الكود المن ّ
ّ
محمد سعد طنطاوي  ،ط  ( 2القاهرة  :مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة  ) 2006 ،ص .31
-James A. Lewis, "Sovereignty and the role of Government in Cyberspace", Center for

10

Strategic and International Studies Journal, Spring Summer, Vol: XVI, Issue II, 2010,
P.56.

-Shin, Beomchul," The Cyber Warfare and the Right of Self –Defense: Legal

11

Perspectives and the Case of the United States, IFANS, Vol.19, No1, June 2011, p.104

12
سرية من
 تُستخدم طرق غير شرعية لتعطيل عمل الشبكات العنكبوتية وحواسيبها ،وأنظمتها بهدف سرقة معلومات ّمؤسسات الخصم أو األفراد ونقلها إلى الصديق السياسي ،أو العسكري أو المالي.

 -13قد تتعرض حواسيب األنظمة العسكرية والمالية لخطر التخريب بهدف تعطيل عملياتها الطبيعية وتجهيزاتها.

K.Saalbach," Cyber War, Methods and Practice", Version 9.0, University of Osnabruck-

14

17 Jun 2014, p.63

انية وسـيلة وطريقـة فـي الوقـت نفسـه .وبعبـارة أخـرى ،يعتمـد ذلـك
ومن الممكن أن تكون الهجمـات السـيبر ّ
العمليات العسـكرّية األخـرى ،كالصـواريخ بعيـدة المـدى
على الهدف من استخدامها؛ فقد تُسهم في توجيه
ّ

طيـار ) ، (Drawnلتحديـد أهـداف عسـكرّية منتخبـة وتـدميرها ،أو لتعطيـل أجهـزة
أو الطـائرات مـن دون ّ
عمليــات االتصــال فــي المطــارات
الكشــف المبكــر للهجمــات التــي يقــوم بهــا ســالح جـ ّـو معــاد ،أو وقــف ّ
المدنيــة (الهجــوم الــذي قامــت بــه «إس ـرائيل» عــام  2007علــى ســوريا ،إذ توقفــت أجه ـزة
العســكرّية أو
ّ
المدنيــة عــن العمــل فــي أثنــاء الهجــوم الــذي
الـرادار وبــاقي منظومــات االتصــال فــي المطــارات العســكرّية و ّ

نّفــذه ســالح الجــو التــابع لهــا علــى مواقــع ســورّية زعمــت إس ـرائيل ّأنهــا منش ـ ت؛ و فــي هــذه الحالــة ُيعـ ّـد
ـووي ،وبالتــالي هــو طريقــة
الهجــوم الســيبر
اني طريقــة قتاليــة ،إذ يــدخل ضــمن الخطــط العســكرّية لمفاعــل نـ ّ
ّ
قتالية).15
ّ
قتالية من خالل استخدامها بذاتها للتسّلل إلى أنظمـة
انية وسيلة ّ
وعلى العكس ،قد تكون الهجمات السيبر ّ
عدة لحماية أو لتنظـيم سـير عمـل منشـ ت حيويـة ،كمحطـات توليـد الطاقـة النوويـة أو السـدود
إلكترونية ُم ّ
ّ
أو وســائل النقــل كالمطــارات ،بهــدف تطويعهــا والســيطرة عليهــا ،لتــدمير ذاتهــا بــذاتها مــن خــالل تغــذيتها

انية
تعرضت إليه محطة (نطانز)
التحكم والحماية
بمعلومات خاطئة ألجهزة
ّ
النووية اإلير ّ
ّ
ّ
اإللكترونية (ما ّ
نامجـا
من هجوم سيبراني عام  ،2009وأعلنت عنه الواليات المتحدة في العـام  ،2011إذ اسـتخدمت بر ً

عمليـات تخصـيب
الحساسـة وألحـق أضـرًا
بعضـا مـن
ُيدعى ) ، (Stuxnetع ّ
طـل ً
ار جز ّئيـة فـي ّ
ّ
العمليـات ّ
انية).16
اليورانيوم؛ وهو ما يمكن معه ّ
عد هذا الهجوم سابقة في حقل الهجمات السيبر ّ
ـتؤديها .فكّلمـا
ّإنما يعتمد التمييز بين وسائل القتال وطرائقه على الهدف من استخدامها والنتيجـة التـي س ّ
كانــت تتسـ ّـبب بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر بقتــل أو جــرح أو تــدمير أو تعطيــل كّلــي أو جزئــيُ ،عـ ّـدت
ّ
قتاليـة تخضـع للنظـام القـانوني
أمـا إذا اسـتُخدمت كجـزء مـن مخ ّ
طـط عسـكر ّي فتُع ّـد طريقـة ّ
وسيلة ّ
قتاليـة؛ ّ
ّ
17
معا.
الدولي ؛ وهو ما تتّصف به الهجمات السيبر ّ
انية في االثنين ً
ّ

انية
ثانيا :طرائق الهجمات السيبر ّ
ً
- Thomas Rid and Peter Mcburney, op.cit, P.6
-Michael Gervais, “Cyber Attacks and the Laws of War", Berkeley Journal of

15
16

International Law", Vol: 30, Issue .2, Article 6, 2012, p.46

17
عرفت المادة ( )51من البروتوكول اإلضافي األول للقانون الدولي لعام  ،1977الهجوم المسّلح على نحوين
 ّاثنين؛ األول في  35الفقرة (/5أ) ،ويشير إلى الوسيلة القتالية :والهجوم قصفاً بالقنابل أياً كانت الطرق والوسائل)....؛

يسبب خسارة في
أما الثاني ،فيشير إلى طريقة القتال؛ ،وذلك في الفقرة (/5ب) (:والهجوم الذي يمكن أن يتوقع منه أن ّ
أرواح المدنيين أو يوقع إصابات بهم أو أض ار اًر باألعيان المدنية.)...
4

انيين ،وهــم فــي
انية التــي تضـ ّـم الجنــود الســيبر ّ
انية أساس ـاً علــى الوحــدات الســيبر ّ
تعتمــد الهجمــات الســيبر ّ
قمي ــون ي ــتم اس ــتخدامهم عل ــى ش ــكل ف ــرق
ـتية
متخصص ــة ،وإعط ــاءهم إمكان ــات لوجس ـ ّ
األص ــل ق ارص ــنة ر ّ
ّ
ّ
وســيرفرات علــى شــبكات المعلومــات ،وتــوجيههم ألغ ـراض محـ ّـددة ،مثــل مراقبــة كـ ّـل شــبكات المعلومــات
أي
الحساسة (شبكات الطاقة ،المياه ،الكهرباء ،االتصاالت ،األمور
المالية في البنوك ،)..أو ّ
ّ
الرد على ّ
ّ
اإللكترونيــة ســابًقا
التجســس ،أو توجيــه رأي العــام لــدول معاديــة .وكانــت معظــم الهجمــات
هجمــات ،أو
ّ
ّ
ظمـات
شن بواسطة أشخاص أو مبرمجين ألهداف
أما في العقدين األخيرين ،فقد دخلـت المن ّ
تُ ّ
ّ
شخصية؛ ّ

إلكترونيــة
األمنيــة والحكومــات إلــى هــذه الســاحة ،وأخــذت تُنفــق الماليــين لتطــوير قــدراتها وبنــاء جيــوش
ّ
ّ
ـادة .وب ــرزت «إسـ ـرائيل» وأمريك ــا والص ــين وروس ــيا وإيـ ـران
لل ــدفاع ع ــن منشـ ـ تها وش ـ ّـن الهجم ــات المض ـ ّ
اإللكترونية.
تقنيات الحرب
مقدمة الدول
والمملكة المتّحدة وكوريا
ّ
الشمالية وفرنسا في ّ
ّ
المتقدمة في ّ
ّ
انية الى نوعين رئيسين:
تنقسم الهجمات السيبر ّ
 -1هجمات تعطيل جهاز الكمبيوتر المستهدف.
 -2هجمــات يكــون الغــرض منهــا الوصــول إلــى بيانــات جهــاز الكمبيــوتر المســتهدف ،وربمــا الحصــول
على امتيازات المسؤول عنه.

انية نذكر:
ومن طرائق الهجمات السيبر ّ
 الطريقة األولى:لعدة مستخدمينَّ .
بخاصية تتيح
وتعزز هذه الرسائل
إرسال روابط بشكل واسع عن طريق برامج التراسل ّ
ّ
ـرونيين مـ ــن الوصـ ــول إلـ ــى بيانـ ــات
ـتحكم بحسـ ــاب كـ ـ ّـل مـ ــن يفتحهـ ــا ،حيـ ــث ّ
الـ ـ ّ
تمكـ ــن الق ارصـ ــنة اإللكتـ ـ ّ
رسمية.
حكومية
سر تابعة لهيئات
المستخدمين وحساباتهم
ّ
ّ
ّ
المصرفية حتى ،أو كلمات ّ
 الطريقة الثانية:جهــز الهــاكر عـ ّـدة ســيرفرات س ـريعة تقــوم بإرســال ماليــين الطلبــات بوقــت واحــد إلــى موقــع أو عـ ّـدة
أن ُي ّ
خصوص ــا إذا كان ــت ه ــذه
مالي ــة،
مواق ــع
إلكتروني ــة ،م ــا ي ـ ّ
ـؤدي إل ــى توّق ــف عمله ــا .وه ــذا يكّل ــف خس ــائر ّ
ّ
ً
الحكوميـة
حيويـة؛ فيجـري اسـتهداف البنـوك أو المواقـع
المقدمة
الخدمات ّ
ّ
مالية ّ
حكومية أو تابعة لهيئات ّ
ّ
مهمة ،أو حتى استهداف منش ت صناعية.
التي تحتوي على بيانات ّ
 الطريقة الثالثة:عالميــة موثوقــة ،مثــل  appleأو
أن ُين ِشــا الهــاكر مواقــع بأســماء تكــون قريبــة جـ ًـدا مــن أســماء مواقــع
ّ
ـيظن المسـتخدم ّأنهـا الشـركة
ويرسـل  emailsيطلـب فيهـا فحـص كلمـة الس ّـر أو تغييرهـا ،ف ّ
ُ ،google
5

الخاصـة؛ وهــذا لــه تـأثير كبيــر إذا تـ ّـم
ـتحكم الهــاكر ببياناتــه
العالميـة ذاتهــا .وبمجـ ّـرد وضـعه كلمــة السـ ّـر ي ّ
ّ
ّ
على مستوى الدول.

انية
مميزات الهجمات السيبر ّ
ثال ًثاّ :
انية إلح ــاق األضـ ـرار بالخص ــم ،مهم ــا كان ــت طبيعته ــا ،م ــن دون أن
 -1تس ــتطيع الهجم ــات الس ــيبر ّ
الحد الفاصل بين الحرب والسالم بشكل رسمي.
تتجاوز ّ
ّ
غالب ـ ــا أو حت ـ ــى الدول ـ ــة
 -2ص ـ ــعوبة تحدي ـ ــد مص ـ ــدرها وكلفت ـ ــه ،إذ ال تعل ـ ــن عنه ـ ــا الدول ـ ــة المنّف ـ ــذة ً
تتبـع
المستهدفة ،فتبقى مجهولة المصـدر ألوقـات طويلـة ،حيـث ّ
إن تحديـد مصـدرها يحتـاى إلـى ّ
وعمل من فرق
متخصصة.
ّ

أي مركــز أو منش ــأة ُعرض ــة
 -3يــزول العام ــل الجغ ارفــي ف ــي الهجمــات الس ــيبر ّ
انية ،بحيــث يص ــبح ّ
لالسـتهداف .وال يقتصـر علـى األرض بــل يصـل التهديـد إلـى الفضــاء ،عبـر إرسـال الفايروســات
إلى األقمار الصناعية لتعطيلها أو سرقة البيانات منها.

التقليدية ،وهي عامل مساعد فاعـل بهـا ،وتُع ّـد أكثـر
أقل كلفة من الحروب
ّ
 -4الهجمات السيبر ّ
انية ّ
عمليــة الــتحكم عــن بعــد
تعبــر عــن حــروب الجيــل الخــامسّ ،
ألنهــا تشــمل ّ
أن ـواع المواجهــة التــي ّ
وتقنيات االتصال الجديدة.
ّ
للتجســس ،وســالح للحــرب ،يســتطيع الخصــوم
ّ -5إنهــا تهديــد وفرصــة علــى نحــو تبــادلي؛ فهــي أداة
ّ
ّ
أيضـ ـ ــا اسـ ـ ــتخدامها إللحـ ـ ــاق األذى
اسـ ـ ــتخدامها إللحـ ـ ــاق األذى بالخصـ ـ ــم ،ويسـ ـ ــتطيع الخصـ ـ ــم ً
بخصومه.

 -6مؤثرة في السياسة واالقتصاد على الصعيد الدولي ،نتيجة انتقال جزء كبير مـن الصـراعات بـين
ّ
القوى العظمى في العالم إلـى شـبكة اإلنترنـت والوسـط الرقمـيّ ،مـع ت ازيـد ارتبـاا العـالم بالفضـاء
امنــا مــع ت ارجــع دور الدولــة فــي ظـ ّـل العولمــة وانســحابها مــن بعــض القطاعــات
اإللكترونـ
ـي ،تز ً
ّ
ـاص .وفــي الوقــت عينــه ،تصــاعدت أدوار الشــركات متعـ ّـددة
االســتر ّ
اتيجية لمصــلحة القطــاع الخـ ّ

خاصة العاملة في مجال التكنولوجيا.
ّ
الجنسياتّ ،
ماليــة ضــخمة ،وقــد تُفضــي إلــى خســائر فــي
ثمــة
إمكانيــة لتسـ ّـبب الهجمــات الســيبرانية خســائر ّ
ّ
ّ -7
حساس ــة ج ــدا ،مث ــل أنظم ــة المستش ــفيات ،وأنظم ــة التبري ــد ف ــي
األرواح إذا تج ــاوزت قطاع ــات ّ
النووية.
المفاعالت
ّ

أي مكان ،وبتأثير
أي ّ
أي وقت وفي ّ
مؤشرات ،بمعنى ّأنها من الممكن أن تحدث في ّ
 -8ال يسبقها ّ
سريع جدا.

ابعا :الصراع الدولي السيبراني :بين النشأة والنماذج
رً
ّ
ّ
6

بــات الفضــاء الســيبراني أحــد العناصــر األساسـ ّـية التــي تــؤثّر فــي النظــام الــدولي ،بمــا يتيحــه مــن أدوات
ّ
السياسية .ونتيجة
لعمليات الحشد والتعبئة في العالم ،هذا باإلضافة إلى تأثيره في القيم
مهمة
ّ
ّ
ّ
تكنولوجية ّ
لسـ ــهولة االســـتخدام ورخـ ــص التكلفـ ــة ،زادت قدرتـ ــه علـ ــى التـــأثير فـ ــي مختل ــف مجـ ــاالت الحيـــاة ،س ـ ـواء

آليــات
االجتماعيــة وحتــى
ـادية ،العســكرّية،
األيديولوجيــة؛ وبــات جليــا ّ
أن مــن يمتلــك ّ
ّ
ّ
السياسـ ّـية ،االقتصـ ّ
انية يصبح أكثر قدرة علـى تحقيـق أهدافـه والتـأثير فـي سـلوك الفـاعلين المسـتخدمين
توظيف البيئة السيبر ّ

لهذه البيئة.

تتغيـر .فـإلى جانـب
ومن األمور المتعـارف عليهـا فـي العالقـات
الدوليـة ّ
أن مصـادر ق ّـوة الدولـة وأشـكالها ّ
ّ
الماديـة للق ّـوة ،ومـن
االقتصادية ،تزايد االهتمام باألبعاد غيـر
القوة الصلبة ،ممّثلة في القدرات العسكرّية و
ّ
ّ
ّ
ثـ ّـم بــروز القـ ّـوة الناعمــة التــي تعتمــد علــى جاذبيــة النم ـوذى واإلقنــاع .ومــع ثــورة المعلومــات ،ظهــر شــكل
القوة هو قـوة السـايبر )(power Cyber؛ وُيع ّـد جوزيـف نـاي ) (Nye. Josephمـن
جديد من أشكال ّ

بأنهــا« :القـدرة علـى الحصـول علــى النتـائج المرج ّـوة مــن
عرفهـا ّ
أبـرز المهتمـين بـالقوة ،الســيبر ّ
انية ،حيـث ُي ّ
خالل استخدام مصادر المعلومات المرتبطة بالفضاء السيبراني؛ أي ّأنهـا القـدرة علـى اسـتخدام الفضـاء
ّ
ـغيلية األخـرى ،وذلــك عبــر
السـيبر
اني إليجــاد م ازيـا للدولــة ،والتــأثير علـى األحــداث المتعلقـة بالبيئــات التشـ ّ
ّ
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انية يشـير إلـى مجموعـة المـوارد المتعّلقـة
انية»  .كمـا يوضـح «نـاي» ّ
أن مفهـوم الق ّـوة السـيبر ّ
أدوات سيبر ّ
المعلوماتيــة
اإللكترونيــة والبنيــة التحتيــة
بــالتحكم والســيطرة علــى أجهـزة الحاســبات والمعلومــات والشــبكات
ّ
ّ
والمه ــارات البشـ ـرّية المدرب ــة للتعام ــل م ــع ه ــذه الوس ــائل ،والت ــي له ــا ت ــأثير كبي ــر ف ــي المس ــتوى ال ــدولي
ّ
والمحلي؛ فمن ناحيةّ ،أدت إلى توزيـع الق ّـوة وانتشـارها بـين عـدد أكبـر مـن الفـاعلين مـا جعـل قـدرة الدولـة
ّ
كل من
على السيطرة موضع ّ
شك؛ ومن ناحية أخرى ،منحت الفاعلين األصغر قدرة أكبر على ممارسة ّ
ـر فـي عالقـات القـوى فـي السياسـة
تغي ًا
القوة الناعمة عبر الفضاء السيبر
اني ،وهو ما يعني ّ
القوة الصلبة و ّ
ّ
ّ
الدولية.
ّ

الرومانية ،كانت الجيوش تعترض
أن التسّلالت ليست باألمر الجديد ،.فبقدر ِقدم العصور
الجدير ذكره ّ
ّ
اليين
يكية ،19استخدم جنراالت
االتحاديين والكونفدر ّ
ّ
اتصاالت العدو .في الحرب األهلية األمر ّ
العالمية
العدو .وأثناء الحرب
ّ

(االنفصاليين) أجهزة التلغراف الجديدة إلرسال أوامر مزّيفة إلى
ّ
20
اليابانية ،وكان هذا
يكيون رموز الشيفرة
األلمانية و ّ
ّ
يطانيون واألمر ّ
الثانية  ،كسر خبراء التشفير البر ّ
سر طوال أعوام كثيرة) .وفي العقود القليلة األولى
(ظل بعد ذلك ا
ًا
عنصر أساسيا في انتصار الحلفاء ّ
- Joseph S.Nye JR , Cyber Power, Harvard Kennedy School, 2010, P 30 .

18

- Edward J. Glantz, “Guide to Civil War Intelligence,” The Intelligencer: Journal of U.S.

19

Intelligence Studies (Winter/Spring 2011), p.57

- David Kahn, The Codebreakers (New York: Scribner; rev. ed., 1996), Ch. 14 .P8.
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20

يكيون والروس يعترضون على نحو دور ّي ومنتظم
من الحرب الباردة ً
أيضا ،كان الجواسيس األمر ّ
الميكروية (الميكروويف) ،
وبث للموجات
اديوية (السلكية)ّ ،
ّ
اتصاالت بعضهم ببعض من إشارات ر ّ
اتية بشأن ّنيات الطرف اآلخر
واتصاالت
هاتفية .ولم يقتصر الهدف على جمع معلومات استخبار ّ
ّ
أفضلية في الحرب الجسيمة المخيفة المقبلة.
وقدراته ،بل إضافة إلى ذلك ،الحصول على
ّ

أ -النشأة:
الثمانينيـات خـالل عهـد الـرئيس رونالـد
انية بدأت في أمريكا منـذ
ثمة من يجد ّ
ّ
أن أفكار الهجمات السيبر ّ
ّ
مميزة وسابقة
تتعرض بالده لخطر مثل هذه الهجمات ،فأفرز فكرة ّ
ريغان ،الذي رأى ّأنه من الممكن أن ّ
القومية بشـأن االتصـاالت وأمـن ُنظـم المعلومـات» ،التـي تط ّـورت خـالل
ألوانها ،أنتجت «وحدة السياسة
ّ
تقنياتهـا
عمليـات االستشـعار عـن ُبعـد؛ ،وظهـرت الحاجـة إليهـا وإلـى ّ
التسعينيات ،واستخدمها الجيش في ّ

خالل «الحرب على العراق في .21»2003

باألولوي ـ ــات الجدي ـ ــدة للص ـ ــناعة العس ـ ــكرّية
يكي ـ ــة مت ـ ــأثّرة
ّ
انية األمر ّ
اتيجية الهجم ـ ــات الس ـ ــيبر ّ
كان ـ ــت اس ـ ــتر ّ
انيــة ،22والصــناعات
تباعــا الصــناعة
ائيلية ،المصـ ّـنفة بالبالغــة السـرّية ،والتــي تســتهدف ً
النوويــة اإلير ّ
ّ
اإلسـر ّ
األوروبيـة المفتـرض ّأنهـا تعـود لبلـدان حليفـة ،وال تـزال .وفـي الجهـة األخـرى مـن العـالم ،كانـت
الدفاعيـة
ّ
ّ
23
االتحادية ؛ فقـد كانـت األسـبق فـي نطـاق االسـتعداد
التقليدي ،ونقصد به روسيا
توجهات للخصم
ّ
هناك ّ
ّ

انية .ولقــد قامــت بعــض دول العــالم بالفعــل نفس ـه فــي الســنوات األخي ـرة ،وعملــت علــى
للهجمــات الســيبر ّ
تطــوير اســتخدام مهــارات اإلنترنــت والحواســيب كــأدوات هجــوم ودفــاع واســتخبارات وحــروب نفسـ ّـية .فقــد
قواتها المسّلحة مسـؤولة عـن الحـرب
كل من بريطانيا وفرنسا وكوريا
ّ
أنشأت ّ
خاصة في ّ
الجنوبية وحدات ّ
اإللكترونية أو حرب المعلومـات .وفـي مـايو  ،2009أدخلـت شـركة  American Securityاسـم إيـران
ّ
بـين الــدول الخمــس التــي تتمتـع بــأقوى قــدرات إنترنــت فـي العــالم؛ وتجمــع هــذه الوحـدات الخاصــة مــا بــين

وصد الهجمات أو إحداث خسائر.
تمكنها من الدفاع
العقل العسكري والمهارات التقنية التي ّ
ّ

 - 21فرد كابالن ،ترجمة لؤي عبد المجيد ،المنطقة المعتمة :التاريخ السرّي للحرب السيبرانية ،عالم المعرفة ،المجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.2019 ،
التحوالت في العقيدة العسكرية األمريكية :دعائم الضعف السبع" ،أوراق
 -22المركز االستشاري للدراسات والتوثيق" ،
ّ
استراتيجية ،سلسلة غير دورية تُعنى بالشؤون االستراتيجية ،العدد ،2أيلول  ،2014بيروت ،ص .17

-Keir Giles, "Information Troops a Russia Cyber Command?" legal paper third

23

international conference on Cyber Conflicts, Tallinn Estonia,2011,p.47.
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من ناحية أخرى ،يتزايد استخدام اإلنترنت بشكل عام ،ووسائل التواصل االجتماعي بشكل خاص ،كأداة
ّ
فعال ــة ف ــي الح ــرب الت ــي تش ـ ّـنها التنظيم ــات المسـ ـّلحة ،وال س ـ ّـيما ف ــي الش ــرق األوس ــط .فق ــد وج ــدت ه ــذه
ّ

المجموعات في الفضاء اإللكتروني وسيلة مفيدة فـي صـراعها ،فاسـتخدمت وسـائل التواصـل االجتمـاعي
ّ
ّ
كمنصـة إلطـالق الحـرب النفس ّـية
لتجنيد المقاتلين؛ كما استفادت هذه التنظيمات من الفضاء اإللكتروني
ّ
ّ
لبث الرعب والذعر.
ضد الخصوم ،بتصوير مشاهد العنف ونشرها على نطاق واسع ّ
ّ
ـتعدادا لحــروب
انية اسـ ً
وعليــه ،نجــد ّ
أن العديــد مــن الــدول ،اليــوم ،تصــرف المليــارات علــى األنشــطة الســيبر ّ
ـتم خوض ــها به ــدف التش ــتيت ،وإث ــارة
المس ــتقبل ،حي ــث تبن ــي اسـ ـتر ّ
اتيجيات ح ــرب المعلوم ــات ،والت ــي ي ـ ّ
االضــطرابات فــي عمليــة صــناعة الق ـرار لــدى الخصــوم ،عبــر اخت ـراق أنظمــتهم ،واســتخدام معلومــاتهم

ونقلهــا حتــى ال تــذهب الحــروب لمصــلحة مــن يملــك القـ ّـوة فقــط ،و ّإنمــا القــادر علــى شـ ّـل القـ ّـوة ،والتشــويش
الثقافية والفكرّية للخصوم والتأثير فيها قدر اإلمكان.
على المعلومة ،بل ربما تغيير البيئة
ّ
انية:
ب -نماذج عن الهجمات السيبر ّ

انية ،ســوف نــأتي علــى ذكــر بعضــها فقــط ،و ّأولهــا
ـجل لنــا التــاريخ المعاصــر نمــاذى للهجمــات الســيبر ّ
ُيسـ ّ
ـتحكم
يكية
الهجوم السيبر
وصرحت به عام  1982ض ّـد منظومـة ال ّ
اني الذي نّفذته الواليات المتحدة األمر ّ
ّ
ّ
العاليــة صــناعيا فــي أنبــوب نفــط ) (Chelyabinskالتــابع لالتحــاد الســوفياتي الســابق ،وهــو مــا نفــاه

االتحاد السوفياتي السابق آنذاك.24

اإللكترونيــة التابعــة لــو ازرة الــدفاع األمريكــي
أمــا النمــوذى اآلخــر ،فهــو مــا تعرضــت لــه أنظمــة االتصــال
ّ
ّ
يكي ــة (Energy-
يكي ــة ) ،(NASAووكال ــة الطاق ــة األمر ّ
) ،(Pentagonووكال ــة الفض ــاء األمر ّ
انية بــين العــامين  ،2000 – 1998والــذي ّأدى إلــى االســتحواذ
 ،(Departmentمــن هجمــات ســيبر ّ
بأنها عاليـة السـرّية .وقـد وجهـت الواليـات المتحـدة التهمـة رسـميا إلـى
على اآلالف من الملفات
المصنفة ّ
ّ

مسؤوليتها عن هذا الهجوم.
االتحادية ،في حين أنكرت األخيرة -آنذاك-
روسيا
ّ
ّ

يكيــة عمليــة قرصــنة علــى
وفــي كــانون الثــاني مــن العــام  ،2017كشــف تقريــر لوكالــة االســتخبارات األمر ّ
أن ال ـرئيس الروســي فالديميــر بــوتين أمــر
يكيــة األخي ـرة ،حيــث أفــاد التقريــر « ّ
االنتخابــات الرئاسـ ّـية األمر ّ

أن الــروس حــاولوا تقــويض إيمــان
بحملــة تأييــد لمصــلحة الـرئيس ت ارمــب ،خــالل االنتخابــات» ،وأوضــح « ّ
يكية ،وتشويه سمعة الوزيرة هيالري كلينتون ،والتأثير فـي حظوظهـا
المواطنين بالعملية الديمقراطية األمر ّ

االنتخابية» ،وذلك ،حسب التقرير ،بسبب رغبة روسيا في تقويض النظام الديمقراطي الحـر الـذي تقـوده
ّ
Diego Rafael Canabarro and Thiago Borne," Reflection on the fog of Cyber War",

24

National Center for Digital Government, Policy working Paper No.13:001, March 1, 2013,
footnote 11, p.10
9

ـعيدا فـي مباشـرتها ومسـتوى نشـاطها
الواليات المتحدة األمريكية .وهذه العمليات الروسية باتـت أكثـر تص ً
ِ
بعملياتها السابقة.
وس َعة جهودها ،إذا ما قورنت
ّ
انية،
وقد تكون أكثر الهجمات حداث ًة ما تقوم به الواليات المتحدة و«إسرائيل» بشأن البرامج
النووية اإلير ّ
ّ
إذ شـ ّـنت الواليــات المتحــدة ،قبيــل أع ـوام مــن توصــل المجتمــع الــدولي إلــى االتفــاق النــووي مــع طه ـران

انية علــى مشــروع إي ـران النــووي ،بهــدف إضــعاف قــدراتها النوويــة ،وإجبارهــا علــى
( ،)2015حرًبــا ســيبر ّ
التنازل على طاولة المفاوضات.

وجهت و ازرة العدل
ّ
لكن الواليات المتحدة نفسها لم تكن بمأمن من الحرب السيبر ّ
انية .ففي العام ّ ،2018
انيين ناشـطين فـي معهـد «مبنـا»
يكية اتهامات
انية و 9إيـر ّ
جنائية ،وفرضت عقوبات على شركة إير ّ
ّ
األمر ّ
اإلي ارن ــي ،الختـ ـراقهم أنظم ــة مئ ــات الجامع ــات والش ــركات ،به ــدف سـ ـرقة البح ــوث والبيان ــات األكاديمي ــة
ّ
اإللكترونيـة لشـركة نفـط أرامكـو عـام  ،2017حيـث
ـة
م
األنظ
استهدفت
قد
ان
ر
ي
إ
وكانت
ة.
ي
ر
الفك
الملكية
ّ
ّ
و ّ
اإللكترونيـة التـي تعمـل عليهـا الشـركة ،وتبــع
أجبـرت قـوة الهجـوم السـلطات علـى اسـتبدال مجمــل الشـبكة
ّ

25
مرشح للتصاعد خالل
انية هي أكثر ميدان ّ
ذلك تغيير كثير من األجهزة العاملة  .فهل الحرب السيبر ّ
ـادال بـين إيـران وروسـيا مـن
ـامال متب ً
أن هنـاك تع ً
المرحلـة القادمـة بـين الواليـات المتحـدة وإيـران؟ وال س ّـيما ّ

جهــة وإيـران والصــين مــن جهــة أخــرى؛ وروســيا 26والصــين

27

تُعـ ّـدان مــن «الطبقــة األولــى» فــي امــتالك

-https://jawalmax.com/learn-about-the-highlights-of-2018-and-2019-cyber-

25

attacks/

 - 26تستخدم روسيا غلوناس ،وهو نظام للمالحة باألقمار االصطناعية مبني على الراديوُ ،يدار بواسطة قوات الفضاء
ومكمل لنظام التموضع العالمي ) (GPSاألمريكي .بحلول عام
الروسية لحساب الحكومة الروسية .وهو نظام بديل
ّ
 ،2010حّقق غلوناس تغطية بنسبة  ٪100ألراضي روسيا .في  26يوليو  ،2019وافق البرلمان الروسي على اتفاقية
للتعاون في استخدام نظام غلوناس مع نظام بايدو الصيني.

 -27تستخدم الصين نظام بايدو  BeiDouللمالحة باألقمار الصناعية .هو نظام صيني للمالحة باألقمار الصناعية.

مخصصة لالختبار المحدود تعمل منذ  ،2000والثانية
يتكون النظام من مجموعتين من األقمار الصناعية  -واحدة
ّ
حاليا قيد التكوين .سيكون
يتكون من 35
نظاما
تمّثل
نظاما ً
ً
كامال للمالحة ،وهي ً
عالميا للمالحة باألقمار الصناعيةّ ،
ً
ً
مستخدما
عامال في الصين في ديسمبر ،2011
ابتداء من يناير  .2013أصبح النظام
صناعيا ،وهو قيد اإلنشاء
قمر
ًا
ً
ً
ً
ً
 10أقمار صناعية ،وبدأ في تقديم خدمات المالحة للمستخدمين في منطقة آسيا-المحيط الهادئ في ديسمبر ،2012

ومن المخطط أن يوّفر خدمات المالحة على مستوى عالمي عند اكتمال بناء النظام في  .2020إن الدافع األصلي
للمالحة الفضائية هو استخدامها في التطبيقات العسكرية حيث توفر المالحة عبر األقمار الصناعية دق ًة في إيصال
األسلحة إلى األهداف المطلوبة ،مما يزيد بشكل كبير من فتكها ،مع تقليل اإلصابات غير المقصودة من األسلحة غير

أيضا بتوجيه القوات وتحديد مواقعها بسهولة أكبر ،مما
الموجهة بشكل صحيح .وتسمح المالحة عبر األقمار الصناعية ً
ّ
يقّلل من ضباب الحرب.
10

انيــة أصــبحت
القــدرات
انية .كمــا ّ
انية اإلير ّ
الفنيــة للقـ ّـوات الســيبر ّ
أن القــدرات ّ
اإللكترونيــة والهجمــات الســيبر ّ
ّ
اإلقليميــة.
ار إلــى الحكومــات الغر ّبيــة وشــبكات االســتخبارات
واضــحة جـ ًـدا ،حيــث تمكنــت مــن التســلل م ـرًا
ّ

فعلــى الــرغم مــن كـ ّـل اإلج ـراءات األمنيــة التــي تــم اتخاذهــا فــي ديســمبر  ،2011أشــار المــدير التنفيــذي
انيين موهوبــون
يكيــة ،إلــى ّ
أن اإليـر ّ
لشــركة  ، Googleإريــك شــميدت ،فــي مقابلــة مــع شــبكة  CNNاألمر ّ
انية الحديثة ،وذلك ألسباب ال تفهمها الواليات المتحدة.
على نحو غير معتاد في الحروب السيبر ّ

وتحديدا في نيسان من العام  ،2020أعلنت «إسرائيل» عن هجوم سيبراني
وفي اآلونة األخيرة،
ً
ّ
أن
ائيليون ايران
بالمسؤولية عن الهجوم ،في حين ّ
ّ
استهدف شبكات المياه الخاصة بها .واتهم اإلسر ّ
انية،
يكية قد أطلقتا أكثر من فيروس الستهداف المنش ت
النووية اإلير ّ
ّ
«إسرائيل» والواليات المتحدة األمر ّ

أقر وزير األمن اإليراني «محمود
وآخرها ما وقع في شباا وأيار وتموز من العام  ،2020بحيث ّ

بأن هناك أكثر من مليوني هجوم سيبراني وقع بين عامي  2019و .2020وبحسب وزير
علوي» ّ
أن األخيرة تعمل على تدريب  5000عنصر
علما ّ
األمنّ ،
فإن «إسرائيل» وأمريكا والسعودية مصدرهاً ،
في البانيا لهذا الغرض.

ورمكن القوول فوي ضووء تلو النمواذجّ ،إنـه بـالرغم مـن اخـتالف غـرض ك ّـل حالـة مـن الحـاالت السـابقة
انية يت ازيـد بشــكل حـاد .ولــذا يصـعب تحديــد حجمهــا
وهـدفهاّ ،
فإنــه مـن الواضــح ّ
أن حجـم الهجمــات الســيبر ّ

ـتم التبليـن عنـه .وتتمّثـل القواسـم المشـتركة بـين تلـك الحـاالت فـي
الحقيقي،
وبخاصة ّ
ّ
أن العديد منهـا ال ي ّ
ـرد المضــاد كنتيجــة لهــا؛ واألهـ ّـم ّأنهــا
صــعوبة تحديــد ُمرتكبــي تلــك الهجمــات علــى وجــه الدّقــة ،وغيــاب الـ ّ
ـأن
ـر علــى الــدول
ليســت حكـ ًا
ّ
ـرجح بـ ّ
المتقدمــة ذات أنظمــة المعلومــات الهائلــة والمتطـ ّـورة فحســب .وعليــه ،نـ ّ
حتم ــا س ــتكون
إن الفض ــاء
انية ،أو عل ــى األق ـ ّـل ف ــي ج ــزء منه ــا ،حي ــث ّ
حروب ــا س ــيبر ّ
ً
ح ــروب المس ــتقبل ً
الســيبراني قــد ِوِس ـم رســميا علــى ّأنــه «ميــدان» للحــرب ،مثــل الجـ ّـو ،والبـ ّـر ،والبحــر ،والفضــاء الخــارجي.
ّ
ّ
ـإن
الحاسوبية
ونظر إلى سالسة الشبكة
ًا
ـيابيتها ،وبسـبب حـزم البيانـات ،وإنترنـت األشـياء ،ف ّ
العالمية وانس ّ
ّ
ّ
منـا،
البقيـة ّ
الطيارين فقط؛ ّ
حتمـا ستتض ّـمن ّ
انية لن تشتمل على الجنود ،والبحارة ،و ّ
الحرب السيبر ّ
ولكنهاً ،

تتسرب وتنضح عبر ك ّـل
فحينما يكون الفضاء السيبر
كل مكانّ ،
فإن الحرب السيبر ّ
انية يمكن أن ّ
اني في ّ
ّ
قمية.
المسام الر ّ

انية :بين األمن والردع
خامسا:
العمليات السيبر ّ
ّ
ً
اآلن ،تُستخدم أنظمة األقمار الصناعية للمالحة العالمية لتحديد موقع المستخدمين وموقع األشخاص أو األشياء
هائال ،وهو يشمل القطاعين العام
ويعد نطاق تطبيقات األقمار الصناعية في المستقبل ً
األخرى ،في أي لحظة ّ
معينةُ .

أن القدرة على توفير إشارات المالحة
والخاص عبر العديد من قطاعات السوق ،مثل :العلوم ،والنقل ،والزراعة .وكما ّ
مشغل نظام المالحة عبر األقمار الصناعية
عبر األقمار الصناعية تعني القدرة على رفضهاُ .يحتمل أن يكون لدى ّ
القدرة على تقليل أو إزالة خدمات المالحة عبر األقمار الصناعية فوق أي إقليم يرغب فيه.
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أيضا «أمن المعلومات» ،و«أمن
األمن السيبر
ويطلق عليه ً
اني ( )cybersecurityمصطلح حديثُ ،
ّ
الحاسوب»28؛ وهو فرع من فروع التكنولوجيا ُيعنى بممارسة حماية األنظمة والممتلكات والشبكات

قمية التي تهدف عادة للوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو
والبرامج من الهجمات الر ّ
عرفه «إدوارد أموروسو» (Edward
وي ّ
إتالفها ،أو ابتزاز المال من المستخدمين ،أو تعطيل العملياتُ .
البرمجيات أو أجهزة
الحد من خطر الهجوم على
ّ )Amoroso
بأنه «مجموع الوسائل التي من شأنها ّ
ّ
الحاسوب أو الشبكات .وتشمل تلك الوسائل األدوات المستخدمة في مواجهة القرصنة وكشف

قمية ووقفها ،وتوفير االتصاالت المشفرة».29
الفيروسات الر ّ
انية كونهــا باتــت تشــكل خرًقــا
أن ظهــور األمــن الســيبر
ومــن هنــا نجــد ّ
اني ارتــبط بظهــور الهجمــات الســيبر ّ
ّ
30
ـالقوة ،power
لألمــ ــن القــ ــومي  .وهــ ــذا بســ ــبب تــ ــأثير التكنولوجيــ ــا فــ ــي المف ـ ــا يم ذات الص ـ ــلة ،كـ ـ ـ ّ
العالمي ـة  global governanceواألمننــة ،securitization
والســيادة . sovereigntyوالحوكمــة
ّ
عالميــة عــابرة لحــدود الــدول ،تمتـ ّـد قضــية األمــن
ـر إلــى طبيعــة الفضــاء الســيبراني ،حيــث ّإنــه ســاحة
ونظـ ًا
ّ
ّ
جميعـا فــي
السـيبراني مـن داخـل الدولــة إلـى مجموعـة النظـام الــدولي ،ومـع وجـود مخـاطر تهـ ّـدد الفـاعلين
ً
ّ
مجتمـع المعلومــات العـالمي ،تصــبح القضـية مرتبطــة بـاألمن العــالمي .ومـن هنــا كانـت المحاولــة األولــى

دوليــة لمراقبــة الفضــاء الســيبراني ومــا يتصــل بــه فــي العــام 2001؛ وقــد أســهمت اللجنــة
لوضــع معاهــدة ّ
ّ
طبـق علـى
الم َّ
ّ
الدولية للصليب األحمر ،بصفتها مر ً
اقبا ،في نشر ما ُيعرف بـ«دليل تـالين للقـانون الـدولي ُ

28
ـحا بــين أمـن المعلومــات واألمــن السـيبراني ،والــذي يتمثــل فـي اختالفــات معروفــة،
 بيـد ّأن هنــاك مـن وجــد فرًقــا واض ً
اإللكترونية التي يتم حفظ البيانات والمعلومـات المهمـة عليهـا
وهي :بالنسبة إلى األمن السيبراني :يقوم بحفظ كل األجهزة
ّ

والدفاع عنها؛ وبالتالي يتم تخزين المعلومات دون التعرض إلى أي اختراق أو سرقة ،عـن طريـق اسـتخدام أشـهر البـ ارمج
المتخصصــة فــي هــذا العمــل بكفــاءةُ .يعـّد هــذا األمــن مــن األســلحة المتطــورة الموجــودة فــي الــدول المختلفــة ،حيــث تســعى
معظم هذه الدول إلى الدفاع وحماية هذا االختراع المهم من السرقة واالختراق ،حيـث يحمـي المعلومـات الخطيـرة والمهمـة
ويخزنهــا .بالنســبة إلــى أمــن المعلومــات :يضــع أمــن المعلومــات تركيـزه الكامــل علــى
التــي لهــا عالقــة بــأمن وسياســة الــبالد ّ
اإللكترونيــة األخــرى ،وال يهــتم بشــيء آخــر ،حيــث اهتمامــه يــدور حــول
المعلومــات المحفوظــة عل ـى الحواســيب واألجه ـزة
ّ
المعلومات الفيزيائية فقط ،وبذلك يكون
معاكسا لألمن السيبراني.
ً

-https:// hbrarabic.com
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30
األمة على الدفاع عن أمنها ،وحقوقها ،وصياغة استقاللها ،وسيادتها على أراضيها ،وتنمية القدرات
 قدرة ّواإلمكانات ،في مختلف المجاالت السياسية ،واالقتصادية ،والثقافية واالجتماعية ،مستندة إلى القدرة العسكرية،

والدبلوماسية ،آخذة في االعتبار االحتياجات األمنية الوطنية لكل دولة ،واإلمكانات المتاحة ،والمتغيرات الداخلية،

واالقليمية ،والدولية ،والتي تؤثر على األمن القومي.
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اإللكتروني ــة».31ه ــذ باإلض ــافة إل ــى ب ــروز اتجاه ــات متع ـ ّـددة لتحقي ــق ه ــذا األم ــن ،وذل ــك عب ــر
الح ــرب
ّ
التكنولوجيــة ،ووســائل
التنســيق بــين أصــحاب المصــلحة مــن الحكومــات ،والمجتمــع األهلــي ،والشــركات
ّ

خصوصية الفرد وحرّيته وتفكيره وحّقه في حفظ بياناته من دون اختراق.
اإلعالم ،وغيرها ،للحفاظ على
ّ
أن ص ّـناع
أمنية وطنية ،حيث بات
وقد بات األمن السيبر
اني ّ
معلوما ّ
أي سياسة ّ
يشكل جزًءا أساسيا من ّ
ً
ّ
يكيــة ،االتحــاد األوروبــي ،روســيا ،الصــين ،إي ـران وغيرهــا مــن الــدول،
الق ـرار فــي الواليــات المتحــدة األمر ّ
الدفاعيــة الوطنيــة؛
كأولويــة فــي سياســاتهم
أصــبحوا يصـ ّـنفون مســائل الــدفاع الســيبراني /األمــن الســيبراني
ّ
ّ
ّ
ّ
أن أغلب الجيوش
انية تقوم بالهجوم من خالل
خاصة ،فنجد ّ
ّ
قوة سيبر ّ
هذا باإلضافة الى تشييد ّ
برمجيات ّ
أن األمــن
فــي العــالم تمتلــك وحــدة أمــن إلكترونـ
انية؛ لــذا نجــد ّ
ـي ووحــدة أمــن الــدفاع عــن الهجمــات الســيبر ّ
ّ
ـر علــى الشــركات أو المؤسســات صــاحبة العالقــةُ ،بغيــة حفــظ البنــوك ومعطياتهــا
المعلومــاتي لــم يعــد حكـ ًا
ّ
ـر بوجــه الــدول والحكومــات ،بحيــث
هانــا قويــا وتحــديا كبيـ ًا
أيضــا يشـ ّـكل ر ً
أي اســتهداف ،بــل أضــحى ً
مــن ّ
تحولت وحدة األمن اإللكتروني إلى قيادة قتالية منفصلة عند الدول الكبرى.
ّ
ّ

ـكالية مـدى إمكانيـة تحقيـق الـردع السـيبراني لمنـع األعمــال
وهنـا تتجّلـى اسـتراتيجيات المواجهـة لتطـرح إش ّ
ّ
الوطنيــة فــي الفضــاء ،والــذي يرتكــز علــى ثــالث ركــائز هــي :مصــداقية الــدفاع،
ـارة ضـ ّـد األصــول
ّ
الضـ ّ

والقــدرة علــى االنتقــام ،والرغبــة فيــه.32ولعـ ّـل مــا شــهده الواقــع المعاصــر مــن حــاالت متباينــة تطــال الــدول
أي م ــدى يمك ــن ردع تل ــك
المتقدمــة والنامي ــة عل ــى ح ـ ّـد س ـواءّ ،
يؤك ــد تل ــك الحاج ــة ّ
ويعززه ــا .ولكــن إل ــى ّ
التحديات التي تعترض ذلك المدى؟
الهجمات ،وما طبيعة
ّ

تحديات الردع السيبراني
سادساّ :
ً
ّ
تحديات أبرزها:
عملية الردع السيبراني ّ
تواجه ّ
ّأوًال :اإلس ــناد (تحدي ــد ُمرتك ــب الهجم ــات بدّق ــة) .م ــن ش ــأن ال ــردع الس ــيبراني أن يفش ــل طالم ــا ل ــم يعل ــن
ّ
ألي شــخص أن يكــون هــو الجــاني فــي الهجمــات
ـميا عــن مسـ ّ
الجــاني رسـ ً
ـؤوليته عــن الهجــوم؛ اذ يمكــن ّ
31

 -وه ــو وثيق ــة غي ــر ُملزم ــة ش ــاركت ف ــي ص ــياغتها مجموع ــة م ــن الخبـ ـراء الق ــانونيين والعس ــكريين م ــن ع ــدة دول.

و«الحـرب الســيبرانية» ،وفــق دليــل تــالين ،هــي «وســائل وأســاليب القتــال التــي تتــألف مــن عمليــات فــي الفضــاء اإللكترونــي
ّ
ترقى إلى مستوى النزاع المسّلح أو تُجرى في سياقه» ،ضمن المعنى المقصود في القانون الدولي اإلنساني .أما «الهجوم
إلكترونية سواء هجوميـة أو دفاعيـة ُيتوّقـع
بأنه عملية
عرفه الدليل باالستناد إلى القانون الدولي اإلنسانيّ « ،
ّ
في ّ
السيبراني»ُ ،
تتسبب في إصابة أو قتل أشخاص أو اإلضرار بأعيان أو تدميرها».
أن ّ
-32أندريه بوفر ،الردع واالستراتيجية ،ترجمة :أكرم ديري ،بيروت :دار الطليعة للطباعة والنشر ،1970 ،ص.31 .
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أن المعــدات الالزمــة لشـ ّـن هجــوم ســيبراني يمكــن الوصــول إليهــا ،وليســت مكلفــة،
انية،
وبخاصــة ّ
الســيبر ّ
ّ
ّ
أي مكان تتوافر فيه خدمة اإلنترنت؛ فلكي يعمل الردع ال ّبد من أن يقلق المهاجم من
ويمكن ّ
شنها من ّ
أن صــعوبة تحديــد مرتكــب الهجمــات بدّقــة قــد
تعرضــه للعقــاب أو االنتقــام .بي ـد ّ
كشــف ّ
هويتــه ،ومــن ثـ ّـم ّ
تســفر عــن اســتهداف طــرف ثالــث ال عالقــة لــه بــالهجوم األولــي ،وهــو األمــر الــذي ال ُيضــعف فقــط مــن
ـدوا جديـ ًـدا أيض ـاً .فعــدم التغلــب علــى تلــك اإلشــكالية يعنــي تك ـرار
منطــق الــردع وفلســفتهّ ،
لكنــه يخلــق عـ ً

لفعالية
تعرض المهاجم للعقاب؛ أو بعبارة أخرى ،تحسين ُسبل اإلسناد ضرورة
ّ
مرة أخرى دون ّ
الهجمات ّ
الردع.
انية ّإال بشـكل غيـر مباشـر،
ثانيا :العقوبات
ّ
القانونية التي ال يمكن تطبيقها حاليا على الهجمات السـيبر ّ
ّ
ألن جرم القـانون الـدولي منسـوب إلـى العـدوان العسـكري .ولكـن مـاذا عـن الهجـوم السـيبراني الـذي أسـفر
ّ
ّ
ـاال لحّقه ــا األص ــيل ف ــي ال ــدفاع ع ــن ال ــنفس –
ـق للدول ــة – إعم ـ ً
ع ــن انفج ــار قاع ــدة عس ــكرّية؟ وه ــل يح ـ ّ

ـر
اســتهداف أهــداف عســكرّية ضـ ّـد تلــك الدولــة أو حتــى شـ ّـن هجــوم ســيبراني مضــاد؟ ال يـزال النقــاش دائـ ًا
ّ
انيا غيـر
حول المسائل
انية .وعليه ،قد يبدو ّ
القانونية المتعلقة بالهجمات السيبر ّ
ّ
الرد االنتقـامي عم ًـال عـدو ً
.33
مخالفا لقواعد القانون الدولي
مبرر أو
ً
ّ
ّ
ثال ًثا :الفاعلون مـن غيـر الـدول الـذين يمكـن لهـم إحـداث أضـرار بـدرجات مختلفـة ،مـا ُيضـفي مزي ًـدا مـن
ـر إلــى صــعوبة اســتهداف ه ـؤالء الفــاعلين .وهنــا المقصــود المنظمــات
التعقيــد علــى الــردع الســيبراني نظـ ًا

السياسيون ،وغيرهم ،مـا يـدعو إلـى التسـاؤل عـن جـدوى الـرد
هابية ،والنشطاء
ّ
امية ،والجماعات اإلر ّ
اإلجر ّ
تتحم ـل
االنتقــامي؛ مــاذا إذا ُوجــد هــذا الفاعــل داخــل دولــة مــا ،ووّفــرت لــه دولــة أخــرى الحمايــةّ ،أيهمــا ّ
المسؤولية؟
ّ
المصداقية ،فهي غير متوفرة في الفضاء السيبراني لكال الجهتين ،بسبب عدم توفر إسناد الهجوم
ابعا:
رً
ّ
ّ
خفي ــة وغي ــر مر ّئي ــة إل ــى أن ُيق ــدم ط ــرف م ــا عل ــى
إل ــى مرتكبي ــه م ــن جه ــة ،و ّ
انية ّ
ألن األس ــلحة الس ــيبر ّ
ـرد أو االنتقـام هـذا مـن
استخدامها .ولـذلك ،ال يمكـن للمهـاجم أن يعـرف إذا امتلـك الخصـم القـدرة علـى ال ّ
جهة ثانية.34

MAJ Lee Hsiang Wei, The Challenges of Cyber Deterrence, Journal of the Singapore

33
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Haylen Cohen, The Approaches and Limitations of Cyber Deterrence, Fall 2005,
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عدة مثل :االتصاالت،
وال يمكن تجاهل ثغرة اتساع مفهوم الردع السيبر
اني ،حيث ّإنه يطال مجاالت ّ
ّ
اتيجية فاعلة للردع في
والتجارة ،واألعمال التجارية ،والتعليم ،والتدريب ،وأكثر من ذلك .لذا ،بناء استر ّ

ككل إلى الحاالت التي يمكن للردع أن يكون
الفضاء السيبر
اني يتطلب تجاوز الحديث عن المجال ّ
ّ
أن الحديث اليوم عن الردع السيبراني بات أكثر مرونة ،وذلك من خالل مقاربات
ً
فاعال فيها؛ ّإال ّ
ّ
مختلفة ،ويمكن تداولها بخيارين مختلفين:
األول :استخدام األنظمة البديلة :وذلك يكون من خالل اعتماد الدولة أنظمة بديلة ،وليس
 الخيار ّوبخاصة إذا تعلق هذا النظام
يؤدي إلى نتائج وخيمة؛
االعتماد على نظام واحد ُيخترق بسهولة ،ما ّ
ّ

تعرضها لهجوم
بالبنية التحتية الرئيسة للدولة .وهذا ّ
يمكن الدولة من استخدام خيارات أخرى في حال ّ
االحتياطية.
سيبراني ،بحيث تلجأ إلى االستعانة بتلك األنظمة البديلة أو
ّ
ّ
مكنت الدولة من التغلب على الهجوم
الخيار الثاني :إعادة التأسيس :وهذا يعتمد على التوقيت؛ فإذا ت ّ
لتجنب
تتعرض له بسرعة ،وإعادة تشغيل النظام ،ستكون اآلثار
هامشية .ولكن الطريقة الوحيدة ّ
ّ
الذي ّ
قانونية
فإنه يكتنفه مسائل
الهجوم هي االحتجاب عن الجميع .وبالرغم من كونه السبيل األفضل للردعّ ،
ّ
عدة.
ّ

..

الخاتمة

ـرحا للنـزاع
يتميــز بكثيــر مــن التعقيــد ،حيــث يبــدو الفضــاء الســيبر
اقعــا عالميــا جديـ ًـدا ّ
اني مسـ ً
نعــيش اليــوم و ً
ّ
المفضــل للفــاعلين الــذين يريــدون
حولــت الحــروب بالوكالــة إلــى الخيــار
ّ
ّ
وكأنــه تصــعيد للخصــائص التــي ّ

أن هـذا الوسـط التقنـي
ـتم االنطـالق مـن فكـرة ّ
تعزيز مصالحهم مقابـل القليـل مـن المخـاطر .فمـن جهـة ،ي ّ
ّ
أن
الجديد يخلق ًا
ـادمية؛ ومـن جهـة أخـرىُ ،يفتـرض ّ
حافز قويا لدى األطراف لتسوية نزاعاتها بطريقـة تص ّ
عاليــا مــن
عــدم وضــوح
الهويــة وصــعوبة إلقــاء المسـ ّ
ّ
ـؤوليات عنــد وقــوع هجــوم ســيبراني يــوّفران مســتوى ً
ـادية
انية ،بسـبب الكلفـة االقتصـ ّ
المقنـع» ،مـا يشــيع االفتـراض بسـهولة الــدخول فـي ن ازعـات ســيبر ّ
«اإلنكـار ُ
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انية .وعلــى المن ـوال ذاتــهّ ،أدى توســع النفــاذ إلــى التقنيــات
الضــئيلة التــي يتطلبهــا تطــوير القــدرات الســيبر ّ
الجديدة والطـابع الـديمقراطي النتشـارها إلـى ظهـور عـدد كبيـر جـدا مـن الفـاعلين الـذين ُيعتمـد علـيهم مـن
تقليديــة تُضــاف إليهــا الصــفة االفت ارضـ ّـية
أجــل تقــويض مواقــف الخصــوم ،وبتنــا أمــام مصــطلحات حر ّبيــة
ّ
اإللكترونيــة ،مثــل :التســليح اإللكترونــي ،ســباق التس ـّلح اإللكترونــي،
قميــة أو
ّ
انية ،أو الر ّ
التخيليــة ،الســيبر ّ
ّ
ّ
ّ
اإللكترونيــة ،الجـيش اإللكترونــي ،الهجـوم السـيبراني ،الجهــاد اإللكترونـي ،المحــاربون أو
سـاحات الحـرب
ّ
ّ
ّ
ّ
المقــاتلون
ـر اإلرهــاب الســيبراني .وهــذا مــا دفــع مجموعــة مــن
ونيــة؛ وأخيـ ًا
اإللكترونيــون ،المنــاورات اإللكتر ّ
ّ
ّ
تمـت فـي
للحد من التسـّلح داخـل الفضـاء اإللكترون
الدول إلى المطالبة بعقد اتفاقية دولية ّ
ـي ،كتلـك التـي ّ
ّ
مجــال االنتشــار النــووي والكيمــاوي ،بحيــث يمكــن لهــذه االتفاقيــات أن تُســهم – فــي حــال تطبيقهــا – فــي
يشكل ارتبـاا البنـى
وضع قيود على الحروب
اإللكترونية ،واستخدامها وتوزيعها وانتشارها وتطويرها ،إذ ّ
ّ
التحتي ــة الخاص ــة بتقني ــات المعلوم ــات واالتص ــاالت ،كم ــا االعتم ــاد المت ازي ــد عليه ــا م ــن ال ــدول واألفـ ـراد

ـامال محّف ـ ًاز لتصــاعد نســبة المخــاطر ،مــا يفــرض اتخــاذ تــدابير وإج ـراءات ،تضــمن إدارة
المؤسســات ،عـ ً
و ّ
انية ،تعتمــد علــى منهجيــة تتناســب واألبعــاد الواســعة لهــذا االرتبــاا ،مــا
فاعلــة للمخــاطر التقنيــة والســيبر ّ
ينســحب علــى البلــدان أجمــع .لــذلك ،ال بـ ّـد مــن أن تنطلــق الحلــول فــي هــذا المجــال مــن فهــم الطبيعــة
الخاصـ ــة لتقنيـ ــات المعلومـ ــات واالتصـ ــاالت ،سـ ـ ّـيما الجـ ــزء الخـ ــاص بتجاوزهـ ــا الحـ ــدود ،والمجتمعـ ــات،
واألنظمة ،كما لطبيعة البنى التحتية نفسها.

إن
ويبقـ ـ ــى القـ ـ ــول ّ
ـإن
المعلومــ ــات .فـ ـ ـ ّ

كـ ـ ـ ّـل دولـ ـ ــة عليهـ ـ ــا واج ـ ـ ــب اتخـ ـ ــاذ التـ ـ ــدابير المعقولـ ـ ــة والمناسـ ـ ــبة لتـ ـ ــأمين مجتم ـ ـ ــع
طبيعـ ـ ــة العمليـ ـ ــات السـ ـ ــيبرانية تُقـ ـ ـ ّـوض م ـ ــن الـ ـ ــدور المحتمـ ـ ــل للـ ـ ــردع ،وقـ ـ ــد تجعلـ ـ ــه

وبناه ـ ـ ــا التحتي ـ ـ ــة أو ب ـ ـ ــأرواح
كلي ـ ـ ــا .فتع ـ ـ ــرض دول ـ ـ ــة م ـ ـ ــا لهج ـ ـ ــوم يض ـ ـ ـ ّـر باقتص ـ ـ ــادها ُ
ع ـ ـ ــديم الفائ ـ ـ ــدة ً
ـإن
مواطنيهـ ـ ــا ،مـ ـ ــن دون أن تعـ ـ ــرف مصـ ـ ــدره وال دوافـ ـ ــع تنفيـ ـ ــذه ،أمـ ـ ــر ذو فائـ ـ ــدة ردعيـ ـ ــة ضـ ـ ــئيلة؛ فـ ـ ـ ّ

الهوي ـ ــة بش ـ ــكل مطل ـ ــق ،بحي ـ ــث ال يمك ـ ــن حت ـ ــى التوص ـ ــل إل ـ ــى تحمي ـ ــل المس ـ ــؤولية لط ـ ــرف م ـ ــا
إخف ـ ــاء
ّ
عل ـ ــى نح ـ ــو تخمين ـ ــي ،ق ـ ــد يك ـ ــون مش ـ ــكلة للمه ـ ـ ِ
تغي ـ ــر الطبيع ـ ــة
ـاجم أكث ـ ــر م ـ ــن الم ـ ــدافع.
فالتقنيـ ـ ـة ل ـ ــم ّ
ّ
ّ
بأنهـ ــا «عمـ ــل
السياسـ ـ ّـية للحـ ــرب ،التـ ــي صـ ــاغها كوووووارل فوووووو الوزفيتوووووز فـ ــي زمنـ ــه ،حـ ــين وصـ ــفها ّ
موج ًهـ ــا إلـ ــى
موج ـ ـه إلـ ــى عـ ــدو» (بغـ ـ ّ
ـض النظـ ــر عـ ــن وسـ ــيلة تنفيـ ــذه) ،وهـ ــي مـ ــا ازلـ ــت عمـ ـ ًـال ّ
قسـ ــري ّ
يغيـ ـ ـ ــر سـ ـ ـ ــلوكه وفًقـ ـ ـ ــا إلرادة آخـ ـ ـ ــر .واالسـ ـ ـ ــتخدام المجـ ـ ـ ـ ّـرد للعنـ ـ ـ ــف (المـ ـ ـ ــادي أو
فاعـ ـ ـ ــل معـ ـ ـ ـ ّـين لكـ ـ ـ ــي ّ
ـدل علـ ــى أسـ ــباب اسـ ــتعماله ،ويوضـ ــح شـ ــروا توقفـ ــه ،يصـ ــعب جـ ــدا
الرمـ ــزي) إذا لـ ــم ُيصـ ــاحبه مـ ــا يـ ـ ّ

أن ُيسـ ــهم فـ ــي تحقيـ ــق أهـ ــداف مـ ــن يلجـ ــأ إليـ ــه .35وبـ ــالرغم مـ ــن ذلـ ــك ،تت ازيـ ــد أهميـ ــة الـ ــردع فـ ــي ظـ ـ ّـل

https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics -
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انية التــ ــي تـ ـ ــزداد خط ـ ــورة مت ـ ــى قابلهـ ـ ــا قّل ـ ـ ـة وعــ ــي
هشاش ـ ــة الـ ـ ــدول فـ ـ ــي االسـ ـ ــتجابة للهجم ـ ــات السـ ـ ــيبر ّ
وإدراك ،ألساليب وطرق الوقاية .
القانونيـ ـ ــة
وختام ـ ـ ـاً ،يمكـ ـ ــن طـ ـ ــرح التسـ ـ ــاؤالت اآلتيـ ـ ــة :هـ ـ ــل فـ ـ ــرض العقوبـ ـ ــات ،والتشـ ـ ــديد بـ ـ ــاإلجراءات
ّ

إن
الرادع ـ ـ ــة ،وتط ـ ـ ــوير ونش ـ ـ ــر ق ـ ـ ــدرات
دفاعي ـ ـ ــة ،يـ ـ ـ ـ ّ
ؤدي إل ـ ـ ــى من ـ ـ ــع نج ـ ـ ــاح أي هج ـ ـ ــوم محتم ـ ـ ــل؟ أم ّ
ّ
التحتيـ ـ ـ ــة العسـ ـ ـ ــكرّية والتجاريـ ـ ـ ــة
انية ،وتطـ ـ ـ ــوير البنيـ ـ ـ ــة
ّ
إنشـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـوات متخصصـ ـ ـ ــة للمهمـ ـ ـ ــات السـ ـ ـ ــيبر ّ
أي هج ـ ـ ــوم محتم ـ ـ ــل؟ وه ـ ـ ــل تعزي ـ ـ ــز االس ـ ـ ــتخبارات وتطويره ـ ـ ــا الكتش ـ ـ ــاف
المهم ـ ـ ــة وتعزيزه ـ ـ ــا ،تص ـ ـ ـ ّـد ّ
أن األمـ ـ ـ ــر يتطلـ ـ ـ ــب االعتمـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ــى
اتيجية ردع سـ ـ ـ ــيبراني؟ أم ّ
هويـ ـ ـ ــة المهـ ـ ـ ــاجم يكفـ ـ ـ ــي لبنـ ـ ـ ــاء اسـ ـ ـ ــتر ّ
ّ
النووي ـ ـ ــة ،عل ـ ـ ــى نط ـ ـ ــاق واس ـ ـ ــع ،مث ـ ـ ــل :الضـ ـ ـ ـربات التقليدي ـ ـ ــة وال ـ ـ ــدفاع الص ـ ـ ــاروخي،
األس ـ ـ ــلحة غي ـ ـ ــر
ّ
انية مـ ــن تحقيـ ــق
والفضـ ــاء الهجـ ــومي فـ ــي ظـ ـ ّـل مـ ــا ي ـ ـراه بعضـ ــهم عـ ــن عـ ــدم
إمكانيـ ــة الهجمـ ــات السـ ــيبر ّ
ّ

اتيجية
أهداف ذات طبيعة استر ّ
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